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مانيالـ  رويترز: أرسل مجلس الشيوخ 
الفلبينــــي قرارا غير ملزم للحكومة امس 
يدعو فيه للتفاوض مجددا بشأن اتفاقية 
امنية مع الواليات املتحــــدة النها تنتهك 
الدستور. وجاءت اخلطوة بعدما قتل امس 
جنديان اميركيان من البحرية في انفجار 
لغم ارضي بدائي الصنع في قافلة عسكرية 

بجزيرة جولو اجلنوبية في الفلبني.
وقــــال اعضــــاء في مجلس الشــــيوخ 
الفلبينــــي تقودهم ميريام ديفينســــور 
سانتياغو وهي حليفة سياسية لرئيسة 
الفلبني غلوريا ماكاباجال ارويو ان اتفاقية 
القوات الزائرة احادية اجلانب وتصب في 

صالح واشنطن.

 قندهــــارـ  أ.ف.پ: قتــــل 30 مدنيا على االقل بينهم 
سبع نساء وعشرة اطفال، امس في انفجار عبوة يدوية 
الصنــــع لدى مرور احلافلة التي كانت تقلهم فوقها في 
اقليم قندهار، جنوب افغانستان وفقا ملا اعلنته وزارة 
الداخلية االفغانية.  وقالت وزارة الداخلية االفغانية في 
بيان »قتل 30 شــــخصا، عشرة اطفال وسبع نساء و13 

رجال. واصيب 39 شخصا« بجروح.

مصرع جنديين أميركيين في الفلبين 30 قتياًل مدنيًا بانفجار في أفغانستان 

محادثات جنيڤ بين طهران و»الدول الست« غدًا.. الغرب يصفها بـ »الصعبة« والجمهورية اإلسالمية تعتبرها »فرصة تاريخية«

أملت أن تكون بداية جديدة لمقاربة ملف رأب الصدع الفلسطيني  قّدم تقريره عن حرب غزة إلى المجلس األممي لحقوق اإلنسان في جنيڤ

محكمة يمنية تؤجل محاكمة قراصنة صوماليين إلى الثالثاء المقبل

إيران ترفض المتاجرة بحقوقها النووية وسوالنا يطالبها بضمانات

فتح ترحب بموقف حماس »اإليجابي« 
من ورقة المصالحة المصرية 

غولدستون: عدم محاسبة مرتكبي جرائم الحرب 
في الشرق األوسط يعطل فرص إحالل السالم

 اليمن: مقتل 29 متمردًا في صعدة وإحالة 44 حوثيًا للمحاكمة 
صنعاء ـ وكاالت: اكدت مصادر 
عسكرية ومحلية يمنية ان 29 متمردا 
حوثيا قتلوا في معارك طاحنة دارت 
امس االول في شـــمال البالد بينهم 
4 »قياديين« في التمرد،  على حد 
قولها بينما ذكر مصدر امني ان 44 
متمردا احيلوا للمحاكمة من اصل 

127 حوثيا القي القبض عليهم.
العســـكري  المصدر  واوضـــح 
لوكالة االنبـــاء اليمنية ان »اربعة 
من قيادات عناصر االرهاب والتمرد 
لقوا مصرعهم واصيب اثنان آخران« 
فـــي مواجهات في محافظة صعدة، 

معقل المتمردين الزيديين.
المصدر ان خمســـة  واضـــاف 
متمردين آخرين لقوا حتفهم عندما 
حاولـــت مجموعة مـــن الحوثيين 
التسلل الى موقع »الكمب« للقوات 

اليمنية.
كذلك اوضحـــت مصادر محلية 
للوكالة اليمنية ان عشرين متمردا 
قتلـــوا »بعد مواجهـــات مع قوات 

الجيش خالل تطهير المنطقة التي 
تقع فيهـــا محطة جرمان والمنازل 

المجاورة لها« في صعدة.
مـــن ناحية اخـــرى، قال مصدر 
امني لوكالة االنباء اليمنية ان 44 
متمردا احيلوا الـــى النيابة العامة 

لمحاكمتهم.
وذكر المصـــدر ان »من احيلت 
ملفاتهم الى النيابة العامة يشكلون 
المجموعة االولى من دفعة تضم 127 
عنصرا ارهابيا« القي القبض عليهم 

خالل المواجهات.
من جانبه، اكـــد مجلس الدفاع 
الوطني الذي يرأسه الرئيس اليمني 
علي عبداهلل صالـــح ان الحكومة 
لن توقف اطـــالق النار قبل التزام 
المتمردين بشروطها التي حددتها 
والتـــي تشـــمل خصوصـــا وقف 
المتمردين القتال وانهاء تمترسهم في 
الجبال وتسليم السالح واالفراج عن 

اسراهم المدنيين والعسكريين.
وقال المجلس فـــي بيان نقلته 

وكالة االنباء اليمنية »ال خيار امام 
تلك العناصر )المتمردين( ســـوى 
فـــي مبادرة  االســـتجابة لما جاء 
الحكومة من نقاط اليقاف العمليات 
العســـكرية حقنا للدماء وتحقيقا 

للسالم«.
االيام  واعرب طرفا الصراع في 
االخيرة عن اســـتعدادهما لمتابعة 

القتال في شمال اليمن.
وكان الرئيس اليمني حذر السبت 
من ان الحكومة ستواصل معركتها 
ضد المتمردين الحوثيين لسنوات 

اذا اقتضى االمر.

تأجيل محاكمة القراصنة

مــــن جهة اخــــرى، أّجلــــت محكمة 
يمنية محاكمة 12 متهما من القراصنة 
الصوماليين إلى األسبوع المقبل حتى يتم 
إحضار مترجم للمحكمة يجيد الترجمة 

من اللغة العربية إلى الصومالية.
وقررت المحكمة برئاسة القاضي 
محســـن علوان تأجيـــل النظر في 

القضية إلى جلسة الثالثاء المقبل 
لتمكين النيابة من تقديم قائمة االتهام 

وأدلة اإلثبات وإحضار مترجم.
القراصنـــة  محاكمـــة  ويتـــم 
الصوماليـــون ضمـــن 33 قرصانا 
كان اليمن قد تســـلم 22 منهم من 
القوات الدولية في يونيو الماضي في 
حين كانت قد ألقت القوات البحرية 
اليمنية القبض على 11 آخرين في 
عملية نوعية حظيت حينها بإشادات 

دولية.
وتتهم النيابة الصوماليين باختطاف 
ناقلة النفط اليمنية )قنا( أثناء إبحارها 
من المكال الى عدن ومقاومتهم بالقوة 
والعنف للسلطات العامة اليمنية أثناء 

تحرير السفينة.
وأسفرت المواجهات بين القراصنة 
والقـــوات البحرية فـــي اليمن عن 
مصرع أحد البحارة للسفينة وهو 
المجني عليه صالح القعيطي وفقدان 
بحار آخر هو شريف علي وإصابة 

أربعة آخرين.

جنيــــڤ ـ د.ب.أ: ذكر القاضي 
أفريقــــي ريتشــــارد  اجلنــــوب 
غولدســــتون امس أن إســــرائيل 
الفلســــطينية تعاني  واألراضي 
من »ثقافة االفــــالت من العقاب« 
التي ال تكفل احملاسبة عن ارتكاب 
جرائم حرب خالل احلرب االخيرة 

في قطاع غزة.
وجاءت هذه التصريحات على 
لسان غولدســــتون املدعي العام 
السابق مبحاكم جرائم احلرب في 
كلمته أمام مجلس حقوق االنسان 
التابع لــــأمم املتحدة في جنيڤ 
حيث قــــدم التقرير الــــذي أعده 
بتفويض من االمم املتحدة حول 
احلرب بني إسرائيل واجلماعات 
الفلسطينية مطلع هذا  املسلحة 

العام.
وتابع أن جانبي الصراع الذي 
استمر 3 أسابيع فشال في التحقيق 
بشكل كاف في إجراءاتهما والتعامل 

مع انتهاكات القانون الدولي.
وأضاف أن عدم حتقق العدالة 
للضحايا »يقوض« فرص إحالل 

السالم في املنطقة.
ورفض غولدستون، الذي كان 
يرافقه في جنيــــڤ حراس أمن، 
االنتقادات املوجهــــة ضد بعثته 
قائــــال إن التقرير كتب دون دافع 

سياسي.
غير أن السفير االسرائيلي لدى 
االمم املتحدة في جنيڤ أهارون 
ليشنويار قال إن التقرير »مخز« 
حيــــث نفذت إســــرائيل هجومها 
اجلوي والبري دفاعا عن النفس. 
ولم تتعاون إسرائيل مع البعثة.

ووصفت الواليات املتحدة التي 

ميثلها مايكل بوسنر وهو وكيل 
التقرير أيضا  بوزارة اخلارجية 

بأنه »معيب بشكل كبير«.
وفي رده على غولدستون قال 
االحتاد األوروبــــي في بيان تلته 
الرئيس احلالي لالحتاد  السويد 
االوروبــــي إنه »تقريــــر خطير« 
يتعني إبقــــاؤه على جدول أعمال 

املجلس.
وأيــــدت الصــــني وروســــيا 
والبرازيل واملجموعة االفريقية 
والــــدول العربية وحتالف الدول 
االســــالمية التقرير فــــي بيانات 
منفصلة فيمــــا أعربت عن قلقها 
إزاء الوضع االنساني في املناطق 

الفلسطينية.

وفــــي غــــزة رفضــــت حركة 
حمــــاس نتائج التقريــــر غير أن 
املبعوث الفلسطيني لدى جنيڤ 
الذي ميثل احلكومة في رام اهلل 
بالضفة الغربية شكر غولدستون 

عن تقريره »املهني«.
وخلصت بعثة تقصي احلقائق 
التابعة لالمم املتحدة املكونة من 
أربعــــة أعضاء إلى أن إســــرائيل 
واجلماعات املسلحة الفلسطينية 
في غــــزة ارتكبتــــا جرائم حرب 
وجرائــــم ضد االنســــانية خالل 
التقرير بإحالة  احلرب. وأوصى 
القضيــــة إلى احملكمــــة اجلنائية 
الدولية في الهــــاي إذا لم تتخذ 

السلطات االقليمية إجراء.
وخالل الصراع قتل نحو 1400 
فلسطيني معظمهم من املدنيني إلى 
جانب قتلى إسرائيليني من بينهم 

ثالثة مدنيني وعشرة جنود.
ويتوقع أن يستمر اجلدل في 
املجلس بشأن التقرير يوما كامال 
حيث يتوقع إجراء تصويت يوم 
اجلمعة املقبل حول مسودة قرار 
افريقية وعربية  طرحتهــــا دول 
وإسالمية تطالب بالتصديق على 
التوصيات وإحالــــة التقرير إلى 
اجلمعية العامة لالمم املتحدة في 

نيويورك.

عواصمـ  يو.بي.آيـ  أ.ش.أ: وسط أمل بقرب انفراج 
االزمة الفلسطينية – الفلسطينية، تلقفت حركة فتح 
بالترحيب اعالن رئيس املكتب السياســـي حلركة 
حماس خالد مشعل قبول حركته للورقة املصرية 
للمصاحلة الفلســـطينية. ووصـــف عضو اللجنة 
املركزية حلركة فتح نبيل شعث تصريحات مشعل 

في القاهرة أمس االول باإليجابية بشكل عام.
تصريحات شـــعث جاءت قبل اجتماع اللجنة 
املركزية لفتح أمس بقيادة الرئيس محمود عباس 
للبحـــث في حقيقة آثـــار وتداعيـــات تصريحات 

مشعل.
بيد ان القيادي الفتحاوي شدد على أن »الورقة 
املصرية واضحة وال داعي لإلضافة عليها فهي نتجت 
عن مواكبة ملا يقرب من سنة من املفاوضات وأرجو 
أن تدعـــى كل الفصائـــل اآلن لالجتماعات القادمة 
حتى يتم الوصول إلى اتفاق شـــامل يوافق عليه 

كل األطراف«.
وقال شـــعت »إذا كانت حمـــاس تقبل بالورقة 
املصريـــة من دون حتفظـــات وإذا كانت ترغب في 
الوصول إلى اتفاق في القريب العاجل ومســـتعدة 
إلجراء انتخابات بتأجيل محدود أعتقد أننا نكون 
قد اقتربنا بشكل كبير من الوفاق أرجو أال تعرقل 
اإلضافات التي أضافها فيما يتعلق بالضفة وغيرها 

الوصول إلى اتفاق«.
ولفت إلى أن حركته على اتصال دائم بالقيادة 
املصرية وتابع »بدون شك نحن بشكل مبكر أبدينا 
إيجابية كاملة فيما يخص الورقة املصرية وكل ما 
كنا ننتظره هو رد حماس الذي تأخر ولكن إن شاء 

اهلل كل تأخيرة فيها خيرة«.
واستطرد »نحن دائما منفتحون للحوار وراغبون 
في حتقيق املصاحلة والوحدة الوطنية ونحن مدركون 
أنه من دون هذه الوحـــدة فالقضية الوطنية كلها 

ســـتبقى تعاني ومن الصعب جدا حتقيق أي تقدم 
للشعب الفلسطيني من دون الوصول إلى اتفاق«.
وأكمـــل »نرجو إن حدثـــت موافقة على الورقة 
املصرية أن يبدأ تنفيذها بشكل سريع وأن تتشكل 
جلنة عربية ملتابعتها هناك خطوات إجرائية مطلوب 
أن حتدث سريعا ألن املسألة حتتاج وقتا والعودة 
لالنتخابات غاية في األهمية حتى لو تأجلت قليال 

لكن البد أن يحدد موعد نلتزم به سريعا«.
من جهته دعا القيادي في حركة »فتح« النائب 
عبداهلل عبداهلل قادة حركة حماس بوضع مصلحة 
الشعب الفلســـطيني فوق أى اعتبارات فصائلية 
وقال »الشعب الفلسطيني أمامه حتديات وأخطار ال 
يستطيع طرف واحد أن يواجهها مبفرده وتتطلب 

جبهة داخلية موحدة وغير منقسمة«.
 وذكر عبـــداهلل - في تصريـــح لهيئة اإلذاعة 
البريطانية »بي بي سي« أمس أن حركة فتح تأمل 
في أن تكون تصريحات مشعل بالقاهرة بداية مرحلة 
اجلدية من جانب حمـــاس في ملف املصاحلة، في 
اشارة الى ما قاله رئيس املكتب السياسي حلماس 
في القاهرة عقب لقاء مدير جهاز املخابرات املصرية 
الوزير عمر ســـليمان معتبـــرا أن الورقة املصرية 
أرضية جيدة للمصاحلة الفلسطينية »وقد تعاملنا 

معها بإيجابية وجدية«.
وقال مشعل »إننا مند أيدينا ونفتح قلوبنا الى 
إخواننا في حركة فتح والى جميع القوى الفلسطينية 

لنطوي صفحة املاضي ونفتح صفحة جديدة«.
 وفيما يتعلق بدعوة مشعل إلى إعادة االعتبار 
خليار املقاومة، تساءل القيادي في »فتح«: هل حال 
املقاومة الفلسطينية اآلن أفضل منها سابقا؟ألم تتراجع 
املقاومة في غزة؟ مؤكدا أن فتح لم تسقط املقاومة من 
خيارتها وأن مؤمترها األخير أكد متسكها باملقاومة 

»ما دامت هناك أراض فلسطينية محتلة«.

عواصم ـ وكاالت: متســـكت ايران امس مبوقفها 
الرافـــض لتعليـــق برنامجها النـــووي لتخصيب 
اليورانيوم قبيل توجـــه مفاوضيها النوويني الى 
جنيڤ غدا لالجتماع مبمثلي الدول الست التي تطالب 
طهران بتقدمي ضمانات موضوعية تثبت ســـلمية 

برنامجها النووي. 
ولم تغير طهران موقفها خالل سنوات من املواجهة 
مع الدول الغربية اذ جدد امس مســـؤول البرنامج 
النووي االيراني علي اكبر صاحلي لوســـائل اعالم 
اجنبية ان ايران لن تعلق برنامج تخصيب اليورانيوم 

النه حق »سيادي« لها.
واوضح صاحلي رئيس املنظمة االيرانية للطاقة 
الذرية »اذا كان من حقوقنا ان نخصب اليورانيوم 
ونحوله لصنع الوقود، فسنفعل ذلك. لن نعلق هذا 

البرنامج النه حق سيادي لنا«.
واكد ان ايران »لن تتاجر بحقوقها الســـيادية« 
موضحا بالقول: »لن نناقش أي شيء يتعلق بحقوقنا 
النووية ولكن ميكننا مناقشة نزع السالح وميكننا 

مناقشة حظر االنتشار وقضايا أخرى«.
وأضاف »املوقع اجلديد)في قم( جزء من حقوقنا 
وليست هناك حاجة ملناقشة األمر« مشيرا  إلى أن 
طهران لن تتخلى عن أنشطتها النووية »ولو حتى 

لثانية واحدة«.
بدوره قال مساعد للرئيس االيراني محمود احمدي 
جناد ان ايران ترغب في ان تكون احملادثات مع الدول 
الســـت ناجحة.وقال علي اكبر جوانفكر املستشار 
الصحافـــي ألحمـــدي جناد في تصريـــح لرويترز 
»محادثـــات جنيڤ فرصة ذهبية وفريدة للحكومة 

االميركية«.
واضاف »هذه احملادثات بني ايران والقوى الدولية 
ميكن ان تفتح نافذة جديدة للتفاهم والتعاون القائمني 

على العدالة والسالم لكل من الطرفني«.
وقـــال جوانفكر »هذه احملادثـــات اختبار دقيق 
الثبات صدق الغرب والتزامه جتاه التغيير.. بعد هذه 

احملادثات ستكون الكرة في ملعب الغرب وخاصة 
الواليات املتحدة«.

نواب إيرانيون

ازاء ذلك، وقع 239 نائبا ايرانيا على بيان اعربوا 
فيه عن دعمهم للمفاوضات على اساس املقترحات التي 
قدمتها حكومة بالدهم ولم يرد فيها اي ذكر للبرنامج 
النــــووي االيراني. وقال النواب في بيان نقلته اذاعة 
اجلمهورية االسالمية االيرانية الرسمية «نذكر الدول 
املفاوضة بــــان هذه فرصة تاريخية ميكن ان تصبح 
سبيال للخروج من اجلمود احلالي وحلل املشكالت«. 
واضافوا »ننصح مجموعة 5 + 1 )الدول الست وهي 

اميركا وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصني باالضافة 
الى املانيا( باستغالل هذه الفرصة التاريخية«.

وتابعوا »اذا كررت مجموعة 5 + 1 اخطاء املاضي 
بدال من استغالل هذه الفرصة سيتخذ البرملان االيراني 
قرارات اخرى كما فعل مــــن قبل«.هذا ونقلت وكالة 
انباء اجلمهورية اإلسالمية عن محمد كاراميراد عضو 
البرملان قوله »اذا واصل الصهاينة واميركا ضغطهم 
على ايران واذا لم تصل احملادثات مع القوى الست الى 
نتيجة فإن البرملان فسيتخذ موقفا واضحا وشفافا مثل 
انسحاب ايران من معاهدة حظر االنتشار النووي«.

وكاراميراد عضو محافظ بلجنة السياسة اخلارجية 
واألمن القومي بالبرملان االيراني.باملقابل، قال مسؤول 

السياسة اخلارجية باالحتاد االوروبي خافيير سوالنا 
ان القوى الغربية عازمة على استمرار التواصل مع 
ايران حتى وان كان من املرجح ان تكون احملادثات املقرر 
عقدها في جنيڤ غدا صعبة. وهذه اول محادثات من 
نوعها منذ اكثر من عام.وصرح سوالنا للصحافيني في 
اجتماع لوزراء دفاع االحتاد االوروبي في جوتنبيرغ 
بالسويد قائال »توقعي او املي هو ان نكون قادرين 
على التواصل كي نحصل على الضمانات من طهران 
بان برنامجهم النووي سلمي«.واضاف »حتى االن لم 
نحصل على الضمانات املوضوعية بأن هذا املشروع هو 
مجرد مشروع سلمي..ال اعتقد ان هذا الطلب سيكون 
سهال.. لكننا سنستمر في التواصل«. وسينضم الى 
ســــوالنا الذي قاد جهود التفاوض الغربية مع ايران 
ممثلون من الواليات املتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا 
والصني واملانيا خالل املفاوضات مع املفاوض االيراني 

سعيد جليلي.

روسيا

في غضون ذلك نقلت وكالة انترفاكس الروسية 
لأنباء عن سيرغي ريابكوف نائب وزير اخلارجية 
الروسي قوله إن التجارب الصاروخية التي أجرتها 
إيران امس االول واثارت قلق الدول الغربية يجب أال 
تستخدم كحجة إضافية لفرض عقوبات على طهران 
بسبب برنامجها النووي.وتابع »أعتقد انه ليس هناك 
مبرر الستخدام هذه احلقيقة لتصعيد نقاشات خاصة 
بفرض عقوبات«. وقال إن املقترحات التي قدمتها إيران 
للقوى الغربية الست »توفر مجاال واسعا للحوار«.

كما اكدت روســــيا معارضتها الي عمل عسكري ضد 
ايران بســــبب برنامجها النووي اذ قال مندوبها لدى 
حلف شمال االطلســــي )ناتو( دميتري راغوزين في 
مؤمتــــر صحافي ان بالده مهتمــــة مبواصلة اجلهود 
الديبلوماسية حلل ازمة امللف النووي االيراني مشددا 
على ان استخدام القوة في معاجلة مثل هذه املسائل 

يؤدى الى توتر.

قائد سالح الجو اإليراني: سننتج 
نسخة محسنة من صاروخ »سجيل« 

إسرائيل تتسّلم غواصتين أخريين
 من طراز دولفين مصنوعتين في ألمانيا

طهرانـ  وكاالت: اعلن اجلنرال حسني سالمي قائد سالح 
اجلو االيراني حلراس الثورة ان بالده ســــتنتج نســــخة 
محسنة من صاروخها من طراز »سجيل« القادر على بلوغ 
اسرائيل. ونقلت وكالة ايرنا امس عن اجلنرال سالمي قوله 
ان »جيال جديدا محســــنا وحديثا جدا سيتم انتاجه« دون 

مزيد من التوضيحات.
واضاف ان »سجيل لديه مدى مناسب وقوة تدمير ودقة 
كافية ويعتبر من اكثر االنظمة البالستية تطورا.. انه افضل 

سالح متلكه القوات املسلحة االيرانية«.

القدس ـ أ.ف.پ: اكد ناطق عســــكري اسرائيلي لوكالة 
»فرانس برس« امس ان غواصتني من طراز دولفني سلمتا 

مؤخرا الى البحرية االسرائيلية.
وقال الناطق »تسلمنا غواصتني من نوع دولفني مصنوعتني 

في احواض السفن االملانية«.
واصبحت اســــرائيل متلك بذلــــك 5 من هذه الغواصات 
املتطورة »يو 212« التي يبلغ شعاع عملها 4500 كلم، وقالت 
وســــائل االعالم االجنبية انها قادرة على اطالق صواريخ 

برؤوس نووية.

صورة نشرها موقع »العربية« اإلخباري أمس ويبدو فيها مداخل وأنشطة في مبنى املنشأة النووية اإليرانية في قم قرب طهران

ممثلو أعضاء مجلس حقوق اإلنس��ان التابع لألمم املتحدة في جنيڤ أمس وهم يس��تمعون إلى تقرير ريتش��ارد غولدستون رئيس
 جلنة تقصي احلقائق حول حرب غزة                  )ا.پ(

االنقالبيون تراجعوا عن اتخاذ إجراءات لتقييد الحريات

زياليا مهاتفًا الجمعية العامة لألمم المتحدة:
هندوراس تحولت إلى الديكتاتورية

تيغوسيغالباـ  د.ب.أ: طالب رئيس هندوراس املخلوع 
مانويل زياليا امس اجلمعية العامة لالمم املتحدة بتقدمي 

املساعدة قائال إن بالده حتولت للديكتاتورية.
وخالل جلسة للجمعية العامة لالمم املتحدة متكن 
زياليــــا من التحدث أمام اجللســــة عن طريق الهاتف 
احملمول اخلاص بوزيرة اخلارجية السابقة في حكومته 

باتريسيا روداس.
وقال زياليا »إن هنــــدوراس خاضعة االن للحكم 
الفاشي الذي يقمع حقوق املواطنني« ودعا االمم املتحدة 

إلى املساعدة في انهاء هذا االنقالب.
وقال ممثل حكومة زياليا في االمم املتحدة جورجي 
ارتورو أن روداس طلبت من االمني العام لالمم املتحدة 
بان كي مون إرسال وفد من سفراء االمم املتحدة لزيارة 
زياليا في السفارة. ويسعى وفد هندوراس في االمم 
املتحدة لعقــــد اجتماع للجمعية العامة لالمم املتحدة 

حول هندوراس خالل االيام القليلة املاضية.
وقال رئيس اجلمعية العامــــة لالمم املتحدة علي 

التريكــــي إنه ال يجب على أي دولــــة أن تعترف بأي 
حكومة لهندوراس إال حكومة زياليا ودعا الستعادة 
النظم الدســــتورية واحترام السفارة البرازيلية التي 

جلأ إليها زياليا.
في املقابل أعلنت احلكومة املؤقتة برئاسة روبرتو 
ميشــــليتي أن وفدا من وزراء خارجية منظمة الدول 
األميركية واالمني العام للمنظمة خوسيه ميجيل انسولزا 

ميكن أن يزور هندوراس في 7 اكتوبر املقبل.
وقالت وزارة خارجية احلكومة املؤقتة إن أعضاء 
باملنظمة القائمني على التحضير للزيارة رمبا يصلون 

هندوراس اجلمعة املقبلة.
وتراجعت احلكومة املؤقتة بقيادة روبرتو ميشليتي 
التي تكونت فــــي أعقاب االنقالب الــــذي وقع في 28 
يونيــــو املاضي وأطاح بزياليا عــــن  التعديالت التي 
كانت تريد إجراءهــــا على احلريات املدنية في أعقاب 
معارضة الكونغرس في هندوراس للقرار الذي يسمح 

بقمع االحتجاجات.


